
Studijní program: B 6208 Ekonomika a management 

Obor:   Management cestovního ruchu 

 
Forma studia:   prezenční (AJ, NJ), kombinovaná (AJ) 

Standardní doba studia: 3 roky 

Rok přijímacího řízení:  2019 

 
Profil uchazeče: 

Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. 
Potvrzení od lékaře není vyžadováno. Potvrzení prospěchu ze střední školy, kopie výročních vysvědčení 
a maturitního vysvědčení ani životopis není vyžadováno při podání přihlášky. 
 
Profil a uplatnění absolventa: 

V průběhu studia je student připravován k řídící a odborné činnosti v oblasti cestovního ruchu. Absolvent má 
teoretické, metodické a odborné znalosti, schopnosti analytické a organizační. Je způsobilý vykázat práci 
s informacemi, cizojazyčnou komunikaci, prezentační dovednosti, aplikace managementu a marketingu, 
dovednosti práce s PC a přehled v oblasti aplikovaných strategií v řízení a rozvoji cestovního ruchu (CR). Má 
předpoklady profesního uplatnění v souvislosti s organizací, řízením a realizací aktivit a činnosti institucí 
s působností v oborech CR. Z odborného profilu vyplývá široká možnost uplatnění v pozicích managementu CR v 
oblasti podnikání, v institucích státní správy, v centrálách a regionálních agenturách, ve správách národních 
parků, rekreačních oblastí, rekreačních středisek, apod. včetně trhu práce CR zemí EU. Součástí studia je výuka 
anglického nebo německého jazyka, která může být zakončena odbornou státní zkouškou.  Součástí kvalifikace je 
i licence průvodce cestovního ruchu. 
Rozsah a obsah přijímací zkoušky: 

Přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze všeobecných znalostí – zeměpis a základy společenských věd (max. 
počet bodů 50) a z písemného testu z anglického jazyka (max. počet bodů 50) nebo německého jazyka (max. počet 
bodů 50). Uchazeč koná zkoušku pouze z jednoho jazyka, který uvedl na přihlášce. Pořadí nejlepších je 
sestavováno pro každý jazyk zvlášť.  
Test ze všeobecných znalostí – (geografie a základy společenských věd) obsahuje 25 otázek hodnocených vždy po 
dvou bodech (max. počet bodů 50). 
Test z anglického jazyka obsahuje 50 úloh. Za každou  správně vyřešenou úlohu získá uchazeč 1 bod. 
Test z německého jazyka obsahuje 50 úloh. Za každou  správně vyřešenou úlohu získá uchazeč 1 bod. 
Přijímací zkoušku z cizího jazyka lze na základě žádosti prominout při splnění kritérií uvedených v čl. 2, odst. (2) 
„Prominutí přijímací zkoušky z jazyka“ dokumentu „Kritéria hodnocení a stanovení pořadí nejúspěšnějších 
uchazečů pro přijetí ke studiu na FIM UHK v akademickém roce 2018/19“. 
 

Nejdůležitější termíny: 

Den otevřených dveří: 7. 12. 2018, 11. – 12. 1. 2019 
Podání přihlášky: 31. 3. 2019 
Přijímací zkoušky: 4. – 20. 6.2019 
Úvodní přednáška pro první ročníky „Vítejte na FIM“: 29. 8. 2019 
 
Další užitečné odkazy: 
http://fb.com/fim.uhk.cz  (oficiální FB FIM) 
http://instagram.com/fim.uhk.cz (oficiální IG FIM) 
http://fim.uhk.cz/kroky (kurz První kroky na FIM – základní informace pro první ročníky) 
 

Doporučená příprava ke zkouškám: 

Přehled vzorových písemných testů najdete na http://www.uhk.cz/fim/uchazec. 
 

Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka: 
Velmi dobrá znalost gramatiky, velmi široká slovní zásoba. Vstupní jazykové znalosti by měly odpovídat 
minimálně úrovni znalostí Cambridge First Certificate. 
  



Požadavky k přijímací zkoušce z německého jazyka: 

Znalost gramatiky a slovní zásoby z 22 lekcí učebnice autorek Drmlové, Homolkové, Kettnerové, Tesařové 
„Německy s úsměvem“ (z těchto znalostí vycházejí gramatické, stylistické a lexikální úkoly). 
 
Požadavky k přijímací zkoušce z všeobecných znalostí: 

Písemný test ze všeobecných znalostí bude obsahovat všeobecné znalosti z geografie, dějin kultury a základů 
společenských věd. 
Doporučená literatura: 

Geografie: 
Demek, J. kol. (2017) Geografie pro SŠ I. (Fyzickogeografická část). SPN, Praha 
Matušková, A. a kol. (2014) Geografie pro SŠ II. (Socioekonomická část). SPN, Praha 
Demek, J. kol. (2013) Geografie pro SŠ III. (Regionální geografie světa). SPN, Praha 
Kastner, J. a kol. (2016) Geografie pro SŠ IV (Geografie České republiky). SPN, Praha 
Karas, P. a Hanák, L. (2016) Příprava na státní maturitu – Zeměpis. Fragment, Praha 
Školní atlas světa. (2017) Kartografie Praha, Praha (aktuální vydání) 
Česká republika. Školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. (2017) Kartografie Praha, Praha (aktuální 
vydání) 
Dějiny kultury, historie a sociologie: 
Balajka, B. (1995) Přehledné dějiny literatury I-II. Fortuna, Praha 
Čornej, P. a kol. (2006) Dějepis pro SOŠ. SPN, Praha 
Keller, J. (2005) Úvod do sociologie. SLON, Praha 
Rogers, A. (1994) Lidé a kultury. Orbis Pictus, Praha 
 
Prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka 

Děkan FIM UHK může prominout přijímací zkoušku z anglického či německého jazyka v bakalářských oborech 
Management cestovního ruchu a Finanční management, jestliže uchazeč o prominutí přijímací zkoušky požádá, na 
FIM UHK dosud nestudoval a jestliže získal jeden z následujících certifikátů či dokladů, které nesmějí být starší 5 
let, tj. musejí být datovány mezi 2014 a současností:  
Doklad o Státní jazykové zkoušce základní z anglického či německého jazyka na úrovni B2 
Doklad o Státní jazykové zkoušce všeobecné z anglického či německého jazyka na úrovni C1 
Doklad o Státní jazykové zkoušce speciální z anglického či německého jazyka na úrovni C2 
 
Dále pro anglický jazyk (pokud není uvedeno jinak, všechny následující zkoušky jsou uznávány pouze na 

úrovních B2, C1, C2, tedy od Higher Intermediate):  

Cambridge English Certificate s celkovým skóre 160 a více 
Cambridge English: Business Vantage B2, dříve: Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) 
Cambridge English: First, dříve: First Certificate in English (FCE) 
Cambridge English: First for Schools, dříve: First Certificate in English for Schools (FCE for Schools) 
Cambridge English: Legal, dříve: ILEC – International Legal English Certificate 
IELTS Academic; IELTS General Training  
TOEIC 
TOEFL 
ELSA – English Language Skills Assessment  
JETSET ESOL International Qualifications 
City & Guilds  
LanguageCert IESOL  
LanguageCert ISESOL 
Pearson Tests of English General (Levels 3 – 5)  
EFB – English for Business (Levels 3 – 4) 
Telc English 
 
Dále pro německý jazyk: 

ÖSD Zertifikat B2 – dříve: Mittelstufe Deutsch (B2) 
TestDaf B2 
Goethe-Zertifikat C1  dříve: ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung  
Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung 
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) – (C1-C2) 
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) – (C1-C2) 
Goethe-Zertifikat C2: GDS 
ÖSD Zertifikat C2 – dříve: Wirtschaftssprache Deutsch (C2) 



ÖSD Zertifikat C1 – dříve: Oberstufe Deutsch (C1) 
TestDaf C1 
 
Podepsanou žádost o prominutí přijímací zkoušky včetně úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění 
výše uvedených podmínek je nutné doručit (osobně či poštou) na studijní oddělení FIM UHK co nejdříve 
a nejpozději do 15. 5. 2019. 
 
Na později doručené podklady nebude brán zřetel. 
 
Informace o výsledcích přijímacího řízení na akademický rok 2018/19 

 
Forma Jazyk Celkem 

přihlášených 

Dostavilo se na 

přijímací zkoušky 

Počet 

přijatých 

Počet 

zapsaných 

prezenční anglický jazyk 452 360 66 40 
kombinovaná anglický jazyk 130 89 48 42 
prezenční německý jazyk 49 36 31 26 

 


